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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
           На основание Заповед № РД-09-210 / 06.06.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, 
Община Мъглиж обявява публичен търг за: 
 

І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва: 
 
А/ ПРОДАЖБИ: 
 
1. Поземлен имот № 000136 (нула нула нула едно три шест) в землището на  

с. Ветрен, община Мъглиж, с площ 5.140 (пет хиляди сто и четиридесет) дка, начин на 
трайно ползване: Храсти, с граници и съседи: имот № 000480 – полски път; имот № 000508 – 
полски път, актуван с Акт за частна общинска собственост No 2507 / 07.04.2017 г.  

Начална тръжна цена  -  2700 лева 
               Депозит за участие    -  1400 лева 
               Стъпка за наддаване  -  270 лева 

 
            2. Автомобил ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ, 2004 г., с рег. № СТ 9453 ВН, номер на 
рама WVGZZZ7LZ5S003526 - частна общинска собственост 

            Начална тръжна цена  - 11800 лева (без ДДС) 
               Депозит за участие   - 6000 лева    
               Стъпка за наддаване  - 200 лева 

 
Б/ ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 
3. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива, с площ 17,631 

дка (седемнадесет цяло шестстотин тридесет и една хилядни декара), категория на земята 
VIII ( осма) съставляваща имот № 001284 (нула нула едно две осем четири) по картата на 
землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 001273 – изоставена 
нива на Община Мъглиж; имот № 001283 – изост. нива на насл. на Деньо Станилов; имот № 
001282 – изост. нива на Иван К. Грозев; имот № 001279 – изост. нива на Цоньо Жерговски; 
имот № 001278 – нива на Иван Ст. Грозев; имот № 001277 – изост. нива на насл. на Георги 
Аврамов; имот № 001276 – изост. нива на насл. на Недялко Недялков; имот № 001275 – 
изост. нива на Борис Колев; имот № 001274 – изост. нива на насл. на Тодор Пеев; имот № 
000148 – дере на Обшина Мъглиж; имот № 000460 – полски път на Община Мъглиж; имот № 
000508 – полски път на Община Мъглиж; имот № 001285 – изост. нива на Община Мъглиж, 
Акт за частна общинска собственост No 260 / 21.04.2012 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена            - 460 лева. 
Депозит за участие   - 250 лева 

               Стъпка за наддаване  - 46 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
4. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива, с площ 19,806 

дка (деветнадесет цяло осемстотин и шест хилядни декара), категория на земята VIII ( осма) 
съставляваща имот № 001273 (нула нула едно две седем три) по картата на землището на с. 
Ветрен, общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 001290 – изост. нива на насл. на Петко 
Аврамов; имот № 001267 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 001268 – изост. нива на 
насл. на Георги Енев; имот № 001269 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 001270 – 
изост. нива на насл. на Руси Райнов; имот № 001271 – изост. нива на Община Мъглиж; имот 
№ 001272 – изост. нива на насл. на Теньо Богданов; имот № 000148 – дере на Община 
Мъглиж; имот № 001274 – изост. нива на насл. на Тодор Пеев; имот № 001275 – изост. нива 
на Борис Колев; имот № 001276 – изост. нива на насл. на Недялко Недялков; имот № 001277 
– изост. нива на насл. на Георги Аврамов; имот № 001278 – изост. нива на Иван Грозев; имот 
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№ 001279 – изост. нива на насл. на Цоньо Жерговски; имот № 001280 – изост. нива на насл. 
на Иван Прангов; имот № 001281 – изост. нива на насл. на Минчо Прангов; имот № 001283 – 
изост. нива на насл. на Деньо Станилов; имот № 001284 – изост. нива на Община Мъглиж; 
имот № 001285 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 001286 – изост. нива на насл. на 
Михаил Михалев; имот № 001287 – изост. нива на насл. на Минчо Минчев; имот № 001289 – 
изост. нива на Община Мъглиж; имот № 000458 – горски път на МЗГ-НУГ; имот № 001291 – 
изост. нива на насл. на Кольо Калайджиев, актуван с Акт за частна общинска собственост No 
259 / 21.04.2012 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 520 лева. 
Депозит за участие   - 260 лева 

               Стъпка за наддаване  - 52 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
5. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива, с площ 10,862 

дка (десет цяло осемстотин шестдесет и две хилядни декара), категория на земята VI (шеста) 
съставляваща имот № 001271 (нула нула едно две седем едно) по картата на землището на с. 
Ветрен, общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 000766 – горскостопанска територия 
на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 001251 – изост. нива на Тодорка Денкова; имот № 001252 – изост. 
нива на Община Мъглиж; имот № 001253 – изост. нива на насл. на Деньо Грозев; имот № 
001254 – изост. нива на насл. на Миньо Минев; имот № 001255 – изост. нива на Стефка 
Колева; имот № 001256 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 001261 – изост. нива на 
насл. на Миньо Минев; имот № 001270 – изост. нива на насл. на руси Иванов; имот № 
001273 – изост. нива на Община Мъглиж; имот № 001272 – изост. нива на насл. на Теньо 
Богданов; имот № 000148 – дере на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска 
собственост No 258 / 21.04.2012 г.  

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 330 лева. 
Депозит за участие   - 170 лева 

               Стъпка за наддаване  - 33 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
 
6. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Изоставена нива, с площ 7,295 

дка (седем цяло двеста деветдесет и пет хилядни декара), категория на земята VI (шеста) 
съставляваща имот № 001246 (нула нула едно две четири шест) по картата на землището на 
с. Ветрен, общ. Мъглиж, при граници и съседи: имот № 001247 – изост. нива на насл. на 
Недялко Недялков; имот № 000766 – горскостопанска територия на МЗГ-ДЛ/ДДС; имот № 
001257 – дере на Община Мъглиж; имот № 001256 – изост. нива на Община Мъглиж; имот 
№ 001250 – изост. нива на насл. на Димитър Кьосев; имот № 001249 – изост. нива на насл. на 
Бакой Наков; имот № 001248 – изост. нива на насл. на Мина Прангова, актуван с Акт за 
частна общинска собственост No 1214 / 07.05.2014 г.  

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 220 лева. 
Депозит за участие   - 110 лева 

               Стъпка за наддаване  - 22 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
7. Поземлен имот № 001219 (нула нула едно две едно двет) в землището на с. 

Ветрен, община Мъглиж, с площ 3.321 (три хиляди триста двадесет и едно) дка, м-ст 
”Даталма”, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI 
(шеста), при граници и съседи: имот № 001218 – нива; имот № 000460 – полски път; имот № 
001220 – нива; имот № 000457 – полски път; имот № 001217 – нива, актуван с Акт за частна 
общинска собственост No 2501 / 07.04.2017 г. 
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Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 100 лева. 
Депозит за участие   - 50 лева 

               Стъпка за наддаване  - 10 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
8. Поземлен имот № 001220 (нула нула едно две две нула) в землището на с. Ветрен, 

община Мъглиж, с площ 4.108 (четири хиляди сто и осем) дка, м-ст ”Даталма”, начин на 
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI (шеста), при граници 
и съседи: имот № 000460 – полски път; имот № 001222 – нива; имот № 001221 – нива; имот 
№ 000457 – полски път; имот № 001219 – нива, актуван с Акт за частна общинска 
собственост No 2502 / 07.04.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 130 лева. 
Депозит за участие   - 70 лева 

               Стъпка за наддаване  - 13 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
9. Поземлен имот № 001222 (нула нула едно две две две) в землището на с. Ветрен, 

община Мъглиж, с площ 2.581 (две хиляди петстотин осемдесет и един) дка, м-ст 
”Даталма”, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI 
(шеста), при граници и съседи: имот № 001220 – нива; имот № 000460 – полски път; имот № 
001225 – нива; имот № 000224 – нива; имот № 001221 – нива, актуван с Акт за частна 
общинска собственост No 2503 / 07.04.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 80 лева. 
Депозит за участие   - 40 лева 

               Стъпка за наддаване  - 8 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
10. Поземлен имот № 001225 (нула нула едно две две пет) в землището на с. Ветрен, 

община Мъглиж, с площ 2.644 (две хиляди шестстотин четиридесет и четири) дка, м-ст 
”Даталма”, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI 
(шеста), при граници и съседи: имот № 001222 – нива; имот № 000460 – полски път; имот № 
001226 – нива; имот № 000224 – нива, актуван с Акт за частна общинска собственост No 
2504 / 07.04.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 80 лева. 
Депозит за участие   - 40 лева 

               Стъпка за наддаване  - 8 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

11. Поземлен имот № 001240 (нула нула едно две четири нула) в землището на с. 
Ветрен, община Мъглиж, с площ 3.819 (три хиляди осемстотин и деветнадесет) дка, м-ст 
”Даталма”, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI 
(шеста) , при граници и съседи: имот № 001235 – нива; имот № 001236 – изоставена нива; 
имот № 000237 – изоставена нива; имот № 001238 – изоставена нива; имот № 001239 – нива; 
имот № 001264 – нива; имот № 001269 – нива; имот № 001241 –  изоставена нива; имот № 
000457 – полски път; имот № 001234 – нива, актуван с Акт за частна общинска собственост 
No 2505 / 07.04.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 120 лева. 
Депозит за участие   - 60 лева 

               Стъпка за наддаване  - 12 лева 
Срок на арендата          - 15 години 
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12. Поземлен имот № 001469 (нула нула едно четири шест девет) в землището на с. 

Ветрен, община Мъглиж, с площ 4.505 (четири хиляди петстотин и пет) дка, м-ст 
”Даталма”, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: VI 
(шеста), при граници и съседи: имот № 001240 – нива; имот № 001264 – изоставена нива; 
имот № 000508 – полски път; имот № 001245 – нива; имот № 001244 – нива; имот № 001241 
–  изоставена нива; имот № 000457 – полски път, актуван с Акт за частна общинска 
собственост No 2506 / 07.04.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 140 лева. 
Депозит за участие   - 70 лева 

               Стъпка за наддаване  - 14 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
 13. Поземлен имот № 001421 (нула нула едно четири две едно) в землището на с. 

Шаново, община Мъглиж, с площ 36.093 (Тридесет и шест цяло, деветдесет и три 
хилядни) дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 
Х (Десета) – 0.721 дка, IХ (Девета) – 35.372 дка, при граници и съседи: имот № 002235 – 
дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот № 001444 – пасище, мера на Община 
Мъглиж; имот № 002235 – дървопроизв. площ на „ДГС-Мъглиж” ДП; имот № 001443 – 
широколистна гора на Община Мъглиж; актуван с Акт за частна общинска собственост No 
1621 / 08.04. 2015 год. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на овощни насаждения. 
Начална тръжна цена           - 940 лева. 
Депозит за участие   - 500 лева 

               Стъпка за наддаване  - 94 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

 
14. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Индустриална култура, с площ 

40,611 дка (четиридесет цяло шестстотин и единадесет хилядни декара) и нива, с площ 
9,293 дка (девет цяло двеста деветдесет и три хилядни декара), категория на земята VI 
(шеста) за 19,961 дка (деветнадесет цяло деветстотин шестдесет и една хилядни декара) и 
категория на земята V (пета) за 29,943 дка (двадесет и девет цяло деветстотин четиридесет 
и три хилядни декара) съставляваща имот № 119001 (едно едно девет нула нула едно) по 
картата на землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, местност ‘’ Герена’’, при граници и 
съседи: имот № 000702 – напоителен канал; имот № 000726 – напоителен канал; имот № 
000601 – полски път, актуван с АОС 2511/ 04.05.2017 г. 

Имотът се предоставя за създаване и отглеждане на трайни насаждения - 
етерично-маслени култури. 

Начална тръжна цена           - 1497 лева. 
Депозит за участие   - 750 лева 

               Стъпка за наддаване  - 140 лева 
Срок на арендата          - 15 години 

  
 

В/ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: 
 
15. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 35,552 дка (тридесет 

и пет цяло петстотин петдесет и две хилядни декара), категория на земята V (пета), 
съставляваща имот № 001001 (нула нула едно нула нула едно) по картата на землището на с. 
Зимница, общ. Мъглиж, местност ‘’Язлата’’, при граници и съседи: имот № 000232 – 
напоителен канал на МЗХ - ХМС; имот № 000231 – напоителен канал на МЗХ - ХМС; имот 
№ 000126 – полски път на Община Мъглиж; имот № 000124 – полски път на Община 
Мъглиж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 6 / 26.04.2010 г.  
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Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
   Начална тръжна цена  - 889 лева  

Депозит за участие   - 450 лева. 
Стъпка за наддаване   - 90 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 10 години 

  
16. Земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива, с площ 3,581 дка (три цяло 

петстотин осемдесет и една хилядни декара), категория на земята V (пета) съставляваща 
имот № 004006 (нула нула четири нула нула шест) по картата на землището на с. Зимница, 
общ. Мъглиж, местност ‘’Язлата’’, при граници и съседи: имот № 004028 – овощна градина; 
имот № 004005 – овощна градина; имот № 000112 – полски път; имот № 004007 – нива, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 397 / 17.12.2012 г.  

 Имотът се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури. 
Начална тръжна цена  - 95 лева  
Депозит за участие   - 45 лева. 
Стъпка за наддаване   - 9 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 5 години 

  
17. Общински терен за разполагане на Павилион с площ 25 кв. м. (двадесет и пет 

квадратни метра) за търговска дейност върху площадно пространство, част от ПИ с 
идентификатор 49494.701.2795 по КК на гр. Мъглиж. Павилионът ще бъде разположен пред 
УПИ IX-1452 в кв. 117 по регулационния план на гр. Мъглиж, по схема, одобрена от гл. 
архитект на Община Мъглиж. 

Начална тръжна цена  - 37,50 лева (без ДДС) 
Депозит за участие   - 20 лева. 
Стъпка за наддаване   - 3 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 3 години 

 
18. Помещение, с площ 10 кв. м., находящо се на първи етаж, вдясно от входа на 

двуетажна масивна сграда за Административни и културни нужди, със застроена площ 610 
кв. м., разположенa в УПИ III, кв. 3, по плана на с. Шаново, общ. Мъглиж, целия с площ 
9 230 кв. м.,  актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/ 25.07.2006 г. 

Начална тръжна цена  - 15,00 лева (без ДДС) 
Депозит за участие   - 8 лева. 
Стъпка за наддаване   - 1,50 лева.  
Срок за отдаване под наем  - 3 години 

 
 ІІ. Търговете да се проведат на 29.06.2017 г., в сградата на Общинска 
администрация Мъглиж, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, ІІІ-ти етаж, 
Заседателна зала.  

Начало на търговете – 10.00 часа. 
 
ІІІ. Тръжната документация за всеки един от имотите може да се закупи от 

15.06.2017 г. до 23.06.2017 г. в стая 308 - от 9.00 ч. до 12.30 ч., срещу невъзстановими 50,00 
лв. без ДДС, внесени в срок до 12.30 часа на 23.06.2017 г. в касата на Община Мъглиж.  

 
ІV. Депозитите за участие се заплащат в срок до 27.06.2017 г. до 12,30 часа в 

касата на община Мъглиж или по сметка BIC – STSABGSF – ДСК АД – Клон Казанлък – БО 
Мъглиж; IBAN – BG82 STSA 9300 3300 3885 00 

 
V. Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете – 27.06.2017 г. до 

12.30 часа. 
За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. 

Мъглиж, стая 308, тел. 04321 / 33-19. 


